
 
 

  
 II  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 
 جــــامعة املــرقـــب 

 

 

 

 

 

 

 

 

)جملة علوم الرتبية الرياضية والعلوم   ى جملة علمية حمكمة حتت مسم 
 األخرى( 

 جامعة املرقب   –منشورات كلية الرتبية البدنية 

 اإللكرتوني املوقع  
HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                      

 

 

 

 م 2021( يونيو) 

 

 السابع العدد  

 اجملــلة العــلمية 
 



 
 

  
 III  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 ئة التحريرهي

 التحرير  رئيس عميد الكلية عمار النفر لود  دكتور / مي م

 اللجنة العلمية املحلية  

 الوظيفة  الجامعة  االسم م

  املرقب  د. مفتاح محمد ابوجناح 1
 
 رئيسا

 عضوا املرقب  د. خالد محمد الكموش ي   2

 عضوا الجبل الغربي  د. عبد الحكيم سالم تنتوش 3

 عضوا الزاوية د. زياد سويدان  4

 عضوا املرقب  جمعة تنتوش د. عمران  5

 عضوا املرقب  هشام رجب عباد أ. 6

 عضوا املرقب  ـي زائـــــــد  محـــمــد علــــــ .أ 7

 اللجنة العلمية الدولية                  

 عضوا الجزائر د. جمال بكباي  1

 عضوا / الجزائر 1باتنة د. سامية شينار  2

 عضوا البواقي / الجزائر العربي بن مهيدي ام  د. سامية ابريعم  3

 عضوا الدكتور يحي فارس املدية / الجزائر د. يزيد شويعل   4

 عضوا العربي التبس ي تبسة / الجزائر  د. رضوان بلخيري   5

 عضوا زيان عاشور جلفة / الجزائر  د. مسعودي ظاهر   6

 عضوا اليمن   د. عبد السالم مقبل الريمي   7

 اللجنة االستشارية

 الوظيفة  الجامعة  االسم م
  طرابلس  د. سعيد سليمان معيوف  1

 
 رئيسا

 عضوا املرقب  سليمان الصادق االمين  د. 2

 عضوا الزقازيق / مصر  د . صبري عمران 3

 عضوا روسيا  د. فتحي البشيني  4

 عضوا املرقب  د. محمد جابر   5

 مالحظة

 بالضرورة عن رأي املجلة أو الكليةبر وال تع أصحابها،بر عن وجهة نظر كافة البحوث تع

 جميع الحقوق محفوظة 

 م 2021

 



 
 

 II الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 خالل النصف األول من القرن العشرين  الرياضة في ليبيا

 أ كرة القدم 
 
 نموذجا

 امحمد فرحات  عبد املنعم-أ 

 املقدمة: 

 في حياة الشعوب مهما كانت  
ً
 مهما

ً
تمثل الرياضة أو األنشطة الرياضية باختالف أنواعها رافدا

  
ً
متنفسا وإنما  فحسب  بدنية  وحركات  العاب  تعد  لم  أنها  إذ  وتطورها،  تقدمها  وهواية درجة 

 
ً
  الرياضيين.عن كونها مهنة لبعض  فضال

هملت الكتابة     
ُ
إن الحديث عن تاريخ الرياضة في ليبيا بصفة عامة يعد من املوضوعات التي أ

بالفتر  يتعلق  فيما  خاصة  الباحثين،  معظم  قبل  من  وإفيه  البحث،  بهذا  املحددة  معظم   نة 

إلى   أشارت  التي  ماالدراسات  الفترة  على  مركزة  كانت  املوضوع  الليبية   هذا  الدولة  قيام  بعد 

النشاط ابمؤسس تناولت  التي  إلى قلة املصادر واملراجع  تها ووزاراتها املختلفة، ولعل ذلك راجع 

في  موغلة  فترات  مند  املناطق  بعض  في  ممارسته  من  بالرغم  ليبيا،  في  أشكاله  بشتى  الرياض ي 

اآلثار   ولعل   ، التاريخ  قبل  ما  عصور  منذ  ليبيا  في  عامة  بصورة  الرياضة  عرفت  حيث  القدم 

امل و والنقوش  كجرمة  املناطق  بعض  في  على    غيرهاوجودة   
ً
قطعا تدل  نقوش  من  تحمله  وما 

الرياضية األنشطة  لبعض  القدماء  الليبيين  اآلثار  كما،  (1)املختلفة  ممارسة  في    دلت  الرومانية 

 
ً
أيضا ممارسة    ليبيا  األنشطة  على  بعض  بعض  في  خاصة  املزدهرةالرياضة  كمدينة   املناطق 

ساحة كبيرة مستطيلة الشكل أنشأه  عن  ة  وهو عبار   ،لبدة، التي يوجد بآثارها امللعب الرياض ي

 . (    2)الرومان أثناء احتاللهم لليبيا 

الحديثة   العصور  عن  رسمي   فإن-عشرالتاسع    القرن -أما  بشكل  تعرف  لم  الرياضة 

 كطرابلس وبعض املدن 
ً
 وفي مناطق محدودة أيضا

ً
ومنظم في ليبيا إال على مستوى محدود جدا

في   الرياضية  األندية  بعض  اليهودية  خاصة  األجنبية  الجاليات  بعض  أنشأت  حيث  الكبرى، 

)اوجينيو   أسس  حيث  التاسع عشر  القرن  ثمانينات  منذ  طرابلس   نا  أربيب(مدينة 
ً
رياضيا  

ً
ديا

أوروبا،   في  واملعروفة  املنتشرة  الرياضة  ليحاكي  الحارة  نادي  أي  الجيتو  )نادي  أطلق عليه اسم 

  ( 3)   والتجارالنادي أفراد الطبقة الرأسمالية والقناصل  انضم لهذاوقد 

أنها   من  فبالرغم  بالبحث  املستهدفة  الزمنية  الفترة  عن  حقبة وأما  معظمها  في  تمثل 

.......الخ، إال أن حياة بعض االحتالل ال  نتج عنه من حروب وهجرة وأزمات متعددة  يطالي وما 

 
 .7ص م،1984، 1ط للنشر،المنشأة العامة  طرابلس،، 1األلعاب والرياضات الشعبية، ج المنصوري،علي يحيى  1
 .33ص م،1968 ،والثقافةوزارة اإلعالم  طرابلس، الكبرى،المرشد إلى أثار لبدة  ،والتعليموزارة التربية  2
 الليبيةةةي ،طةةةرابلس مرجةةة  ي ةةةا   (،الليبةةةي )المجتمةةة (، 1950-1835)الجاليةةةات األينبيةةةة فةةةي ليبيةةةا  األحةةةو ،خليفةةةة محمةةةد 3

 140م ص 2005
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لها وجه كان  الليبي  املجتمع   عامة 
ً
في شوارعهم   ا يشاهدونه  كانوا  بما  الليبيون  تأثر  أخر، حيث 

ملختلف   ات األجنبية املستوطنة في البالدوأحيائهم ومقاهيهم مما يمارسه األجانب خاصة الجالي

الرياضية والترفيهية، فكان من البديهي أن يحاكي الليبيون أوالئك الشعوب بممارستهم  األلعاب  

 وغيرها. (  1)   )الطاولة(كلعبة النرد املختلفة لبعض األنشط الترفيهية 

  
ً
 أو ارتجاال

ً
ومما تجب الشارة إليه إن اختيارنا للفترة الزمنية املشار إليها لم يكن اعتباطا

وإنما كان لعدة غايات ومعطيات منها : إن هذه الفترة شهدت انطالق الخطوات األولى لتأسيس 

عقد  في  تبلورت  حيث  القدم،  بكرة  املتعلقة  خاصة  الرياضية،  واألندية  الفرق  وميالد 

وما العشر  بعد،  فيما  األندية  وكذلك  الرياضية  الفرق  إنشاء  فكرة  العشرين  القرن  من  ينيات 

اشتملت عليه من شعارات وأزياء، ومقار خاصة بها، كذلك تم في هذه الفترة أيضا إنشاء أول 

الصحافة   الفترة  هذه  في  ظهرت  وكذلك  بطرابلس*،  الحديث  الطراز  على  القدم  لكرة  ملعب 

...الخ، كما بدأت خالل هذه الفترة أيضا  الرياضية الحديثة ال تي اختصت باألنشطة الرياضية 

،  (2) الفرق الرياضية الوطنية بخوض مباريات ودية ورسمية مع بعض الفرق املحلية والخارجية

 وهو ما سنتعرف عليه أكثر من خالل هذا البحث .

أن بشتى  الرياض ي  النشاط  ازدياد  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في شهدت   واعه 

ال  للمستوطنين  أصبح  حيث  املتنوعة البالد،  والترفيهية  الرياضية  أنديتهم  وغيرهم  يطاليين 

مضمار  وكذلك  بطرابلس  به   
ً
خاصا  

ً
مضمارا له  أقيم  الذي  السيارات  سباق  بينها  من  والتي 

 نشاطهم الرياض ي الكبير بليبيا خالل(3)سباق الخيول وغيرها الكثير 
ً
 ، كما أصبح لليهود أيضا

 م عدد1913الفترة قيد البحث، حيث أصبح لهم خالل سنة  
ً
ال بأس به من األندية الرياضية   ا

 والترفيهية نذكر منها :

 الشبيبة اليهودي   نادي-1

وملبية التي ي كانت لها شهرتها في األلعاب األ املكابي، وهو من األندية الت  نادي-2

 
ً
 بفلسطين. كانت تقام سنويا

 الصهيوني النادي-3

 .(  4)اليعازر  تدىمن-4

 
م ، 1999افالةةةد زةةةاط ا ، طةةةرابلس م لةةة  القةةةرج العشةةةري   ، غريمةةةر، عمةةةا  الةةةد   لةةةاطم ،طةةةرابلس ، مرجةةة  ي ةةةا  الليبيةةةي ،  1

 .99ص
 16( ص3ة رقم )ور ص* اطظر ال  
 67م ص1998 ،1ط الكتب، ار  بنغازي، الرياضي،الدليل  فخري،فيصل   2 
،  .ت  األماطةةة م،1938صةةي   الغةةرب،واي اليةةا و طةةرابلس  شةة راج فةةي لبنةةاج وبةةال  اليوطةةاج العجةةوز،رحةةالت الصةةحافي  3

 .224،ص 
 150ص  السابق،المري   األحو ،خليفة محمد  4
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أنشأ املعسكرات كما  داخل  واملالعب  النوادي  بعض   
ً
مؤخرا األمريكية  الجالية  ت 

  العشرينوالقواعد العسكرية كقاعدة املالحة التي أنشئت في منتصف األربعينيات من القرن  

(1  )  . 

 لكثرة األنشطة الرياضية وتنوعها في ليبيا خالل الفترة قيد البحث  
ً
ن دراستنا  فإونظرا

 في أوساط املجتمع الليبي أال وهي رياضة كرة هذه سوف تقتصر على أشهر 
ً
ها وأكثرها انتشارا

كبير  ؛القدم رياض ي  ونشاط  وإقبال  تاريخي  عمق  من  لهما  ملا  عنه  (2) وذلك  نتج  الذي  األمر   ،

بطبيعة الحال ظهور العديد من الفرق واألندية في مختلف ربوع البالد شرقها وغربها وجنوبها 

جم تناولها  في  يصعب   
ً
فإيعا عليه  كهذا*،  مّصغر  فرق  بحث  على  ستقتصر  هذه  دراستنا  ن 

 وأندية كرة القدم التي ظهرت في طرابلس املدينة دون غيرها من املناطق األخرى .

كرة   فرق  نشأة  بدايات  عن  جمعه  يمكن  ما  جمع  إلى  مجمله  في  البحث  هذا  ويسعى 

 اآلتية: القدم وكذلك األندية، من خالل الجابة على التساؤالت 

ون فرق وأندية كرة القدم في  
ّ
تلك الفرق  أهم  وما هي    طرابلس؟س متى وكيف كانت بداية تك

وأ  واألندية؟ ؟   مؤسسيها؟برز  ومن هم  ال  أم  لهم شعاراتهم وغالالتهم ومشجعيهم  كانت   وهل 

 .  املباريات؟ومتى تم إنشاء أول ملعب حديث لكرة القدم بطرابلس لجراء 

املن  سنتبع  التساؤالت  هذه  عن  يتماش ىولإلجابة  باعتباره  الوصفي  السردي  مع   هج 

موضوع املادة، معتمدين على بعض املصادر واملراجع املتمثلة في بعض الكتب وكذلك روايات 

  االلكترونية.الت واملواقع قدامى الرياضيين في بعض الصحف واملج

الرياضي األنشطة  من  عامة  بصفة  القدم  كرة  رياضة  املجتمع  تعتبر  على  الوافدة  ة 

وإ دون  الليبي،  األجانب  الوافدين  على   
ً
مقتصرا الغالب  في  كان  البالد  داخل  ممارستها  ن 

الثقافي    الليبيين، ومعنى ذلك أن كرة القدم لم تكن من األلعاب الشعبية النابعة من املوروث

أللمجتمع   تعد  فهي  ذلك  من  وبالرغم    الليبي، 
ً
إقباال القت  التي  الرياضية  األنشطة  أهم  حد 

 لدى معظم شباب املجتمع الليبي خاصة لدى فئة الذكور 
ً
 واسعا

ً
، وهذه اللعبة ال (3) وانتشارا

الفريقين بين  املشترك  القاسم  تمثل  أنها  إذ  والحضر،  البدو  سكان  بين   
ً
كثيرا ما  في  تختلف 

 
 192، ص 1953، 1ط ،والحاضرطرابلس الغرب في الماضي  رشدي،راسم  1
  .21ص السابق،المري   المنصوري،علي يحيى  2

ظ ةةرت فةةي عشةةرينيات القةةرج الماضةةي العد ةةد مةة  الفةةري واألطديةةة الرياضةةية فةةي مختلةةن ربةةو  ليبيةةا طةة جر من ةةا  طةةا ي    *
م ... الةة  1926السةةنة ، وطةةا ي الصةةابري سةةنة م ، وغأسةةس طةةا ي طبةةري فةةي طفةةس 1922الصمو  فةةي لةةدامس غأسةةس سةةنة  

 19للم يد اطظر فيصل فخري ، المري  السابق، ص
 .21ص المري  السابق،  المنصوري،على يحيى  3
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أ  الشعبية    باأللعابيتعلق   القدة*  كرة  لعبة  تعتبر  الرجال حيث  لدى  املعروفة  األلعاب  حد 

 .    (1)واألوالد الذكور في البادية، والتي تقابلها لعبة كرة الجورب أو القماش في املدن

بعد مجي  إال  ومنظم،  بشكل رسمي  القدم  كرة  يعرف سكان طرابلس  االيطاليين    ء ولم 

ال 1911سنةلليبيا   الجنود  كان  داخل م، حيث  القدم  لكرة  مباريات  بعض  يجرون  يطاليون 

كرة القدم وتشكيل ، والذي عنه أخد بعض الشباب الليبي تعلم فنون  (2) معسكراتهم وخارجها

 . (3) الفرق االيطالية بين وذلك من خالل مشاهدتهم املباشرة للمباريات  الفرق الرياضية؛

ريق رياض ي إبان  من السهل على الشباب الليبي تكوين أي ف  لم يكن الجدير بالذكر انه  و 

 . (4)يطالية آنذاك بعد موافقة السلطات الحاكمة ال يطالي إالفترة االحتالل ال 

القدم  كرة  ملمارسة  املتحمس  مدينة طرابلس  بعض شباب  كان لصرار  فقد  وبالفعل 

م أول فريق عربي وطني باسم 1924عشرينيات القرن املاض ي حوالي سنة  فقد أسس مع بداية  

   الزيتوني، وقد اتخذ منزل  (5) االتحاد )لييوني( تحت إشراف الحكومة االيطالية
ً
نفق  له، وأمقرا

، وقد زاول هذا الفريق الرياضة بنفسه بدون مدرب أو تدريب، (6)عليه التاجر محمد القريو

، واستمر هذا الفريق في مزاولة  (7)يطالية وفاز عليهاات ضد الفرق ال العديد من املباريوخاض  

ال ال نشاطه  السلطات  أن قررت  إلى  القال(،  رياض ي  أو  الخال   ( إلى فريق  تغيير اسمه  يطالية 

العربي الليتوري  الشباب  تعني  التسمية  هذه  إن  األسود*  مختار  هذا   ،ويذكر  خاض  وقد 

االفريق   ضد  املباريات  من  ال العديد  اليهودية لفرق  وكذلك  الراف)الطيران(  كفريق  يطالية 

سنة   في  الوالي  كأس  على  الفريق  هذا  تحصل  وقد  وغيرها،  توراح  وفريق  حرزي  كفريق 

 .(8)م1924

 

 القماش. *كرة القدة هي جرة صغيرة غصن  م  يلد البعير محشوة بنخالة الشعير أو        
 .417،  412ص م ص 2009،  1ط المؤسسة العامة للثقافة ،   ليبيا ،المأثورات الشعبية في   النويري،احمد محمد  1
 11م، ص1998، 1الكتب الوطنية، ط بنغازي،،  2غاري  مسازقات جرة القدم الوطنية، ج  ،فخري فيصل   2
اطظر ايضًا   إيماج سعد ، مقابلة حوارية م  مختار األسو  ،  ، 11المري  السابق، ص الرياضي،الدليل   فخري،فيصل   3

 forum.kooora.comم ، 2009-5-6صحيفة أويا ، بتاري  
   السابق.المصدر   سعد،إيماج   4
 . 12ص السابق،المري   الرياضي،الدليل   فخري،فيصل   5
 السابق. المصدر   سعد،إيماج   6
م 1961األلن جتاب ،  اآل اب،األعلى لرعاية الفنوج و   الحاضر، المجلسليبيا بي  الماضي و  محمو ،حس  سليماج  7

 . 418ص
م وهو م  ابرز المثقفي  ال    عرفت م مد نة طةةرابلس حيةةن جةةاج رحمةةر    1924-2-10* مختار رمضاج علي ابوبكر األسو  مواليد  

في الحرجة الفنية والرياضية  خال  ثالثينات وأربعينات القرج الماضي، للم يةةد اطظةةر   صةةحيفة قورينةةا فةةي عةةد ها الصةةا ر   لر زا  طويل
 م. 2009-5-6بتاري  

    إيماج سعد ، المصدر السابق 8 
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االس يعجبهم  لم  الفريق  هذا  العبوا  أن  بالذكر  أطلقته والجدير  الذي  الجديد  م 

ال  وإنشاالسلطات  لتركه  اطروا  مم  فريقهم،  على  فريق  يطالية  وهو  عنه   
ً
بدال جديد  فريق  ء 

، وقد ضم هذا الفريق عدد من أشهر الالعبين القدامى نذكر منهم رمضان ابوبكر (1)   بالخير

*، و محمد املابوني، ومحمود الزقلعي، ومحمد بن غارات، ومحمد الجهاني، والشارف  األسود*

اشتيوي  ومحمد  حسين،  ومسعود  بن  التركي،  والهادي  وجمعه  الزيتوني،  الفزاني،  وعلى   ،

 (  4رقم ). انظر الصورة (2)   فرنكه، ومحمد جبريل، ومحمود فريفه

ف الفريق  هذا  أن  إليه  الشارة  تجب  يومما  لم  القدم  لكرة  ممارسته  بدايات  له ي  كن 

 أو
ً
ربي الشعبي املعروف بعد أن ن يلعبون في زييهم العغاللة خاصا به وإنما كان الالعبو   شعارا

 . (3) قص السراويل من مستوي الركبة يتم 

الثالثين القدم  يوخالل فترة  العشرين شهد نشاط كرة  القرن   بطرابلس  ات من 
ً
تحسنا

معظم   في  الشباب  بين  وانتشارها  توسعها  ازداد  حيث   ،
ً
واملناطقملحوظا وقد    (4)األحياء 

 ساعد
 
ا به السلطات اليطالية الحاكمة  في ذلك ما قامت  نداك بإنشائها امللعب الرياض ي  هم 

منذ   سس 
ُ
أ الثالثينالذي  البلدياتيأواسط  بامللعب  يسمى  ما  وهو  يقع    -كتوبرأ7-  ،  الذي 

الدولي  طرابلس  معرض  خلف  طرابلس  لكر وسط  دوريات  عدة  امللعب  هذا  احتضن  فقد  ة  ، 

واليهود   يطاليون بسبعة فرق اشترك فيه ال   م الذي1936القدم كان من أشهرها دوري سنة  

العربي   الفريق  إن  صبحي*  محمود  الشيخ  ويذكر  واحد،  وطني  عربي  وفريق  نزل بفريقين، 

الفريق الوطني تفوق  امللعب بالزي الرياض ي وسط تشجيع الجمهور وكانت النتيجة في النهاية  

 .  (5)على الفريق االيطالي بهدفين مقابل صفر

ال  للسلطات  يرق  منافسيه  ولم  على  الوطني  الفريق  تفوق  ما شهدته من    األمريطالية 

لعراقيل إال بعد انتهاء الحرب رقلت تطوره، ولم تنته تلك اع و الذي جعلها تحد من نشاطاته  

 األربعينيات خالل  بذلك  نشطت  و   ،  (6)يطاليا مغلوبة مدحورةمنها إ  خرجت   التيالعاملية الثانية  

الرياضية الحركة  املاض ي  الوطنيةوتوالت  ،  القرن  الرياضية  الفرق  بين  كثر    املباريات  التي 

 
 12فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 1
م  اطظةةر 1923العةةب جةةرة القةةدم فةةي ليبيةةا سةةنة لاألسةةو  صةةاحب أو  ز اقةةة رياضةةية غصةةر   هةةو رمضةةاج علةةى ابةةوبكر**

 إيماج سعد ، المصدر السابق  .
 13فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 2
 إيماج سعد ، المصدر السابق. 3

 .14فيصل فخري ، الدليل الرياضي ، المري  السابق ، ص 4
مةةة  سةةةكاج المد نةةةة القديمةةةة ز ةةةرابلس وهةةةو مةةة  الرياضةةةيي  القةةةدامى الةةة    عةةةرفت م السةةةاحات الشةةةعبية * الشةةةي  محمةةةو  صةةةبحي 

 ز رابلس خاصة ما يسمى بوسعاية التولار .
 م 1992-3-15صحيفة االغحا  ،  5

 .418حسن سليمان محمود ،المرجع السابق ، ص 6
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نادي النهضة   هاأول  كان  تأسست النوادي الرياضية بطرابلس  حيث،  عددها ونشاطها الرياض ي

، وعمر الباروني، الهاشمي تومية، م، والذي ضم في عضويته محمد الخوجة1943-12-15في  

م، 1943، ونجم الدين كعبار، كما تأسس بطرابلس أيضا نادي الشباب سنة  والطاهر قنابة

ا ومحمد  الكريكش ي،  ومحمد  شرميط،  سالم  أسسه  الزنتوتيوالذي  ومسعود  ،  (1)لكريو، 

الناديي هذين  الرياض ي وبتأسيس  الليبي  الشباب  بأن  الفترة  لتلك  املعاصرين  بعض  يذكر  ن 

خاصة نادي الشباب والنهضة، األمر الذي انعكس   رف أصبحوا متفرقين بين عدة أنديةاملحت

خا األخرى  الرياضية  الفرق  أمام  الليبي  للشباب  الرياض ي  األداء  على   
ً
األجنبية سلبا صة 

وال  ضرور كاليهودية  وغيره  الكريكش ي  محمد  رأسهم  وعلى  الوطنيون  فقرر  دمج يطالية،  ة 

ناد   في  املحترفين  الشبا  ؛واحد  الالعبين  جهود  لتوحيد  نجاحاته  وذلك  له  تكون  لكي  الليبي  ب 

ا في ن حتى تم دمجهم.ولم يمض عام على تكوين هذين الناديي  (2)االيجابية أمام األندية األخرى 

 واحد وهو نادي االتحاد .  ناد  

  .االتحادنادي -1

 بداية التأسيس 

، حيث عقدت كل من  (3)تأسس نادي االتحاد من دمج ناديي الشباب والنهضة بطرابلس

شعبان    7م، املوافق  1944-7-29هيئتي نادي الشباب والنهضة اجتماع فيما بينهم يوم السبت  

ه عند الساعة الثامنة مساء بمقر عمارة األوقاف بطرابلس، اتفقوا فيه بعد مشاورات  1363

 .   (4) واحد هاتفين اتحاد. اتحاد حادها في ناد  على دمج األندية وات

 من:وقد تم انتخاب هيئة لدارة النادي الجديد مكون 

1-   
ً
 محمد القريو، رئيسا

2-   
ً
 محمود الخواجة سكرتيرا

 سالم شرميط أمينا للصندوق  -3

4-   
ً
 الطاهر قنابة عضوا ماليا

5-    
ً
 منصور كعبار عضوا

6-  
ً
   محمد الزقاعو عضوا

7-  
ً
   على املشيرقي عضوا

8-  
ً
 .(5)  مظفر فوزي عضوا

 
 . 256كلية اآلداب والعلوم مسالتة ، صم ،  2014م )مجلة القلعة(  العدد الثاني  1960-1954بعض األنشطة الرياضية في ليبيا    محمد عبد المجيد احبيل ،   1

 إيمان سعد ، المصدر السابق .    2

 22فيصل فخري ، الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص  3     

 إيمان سعد ، المصدر السابق .   4
 .tehafans.yoo7.comشبكة المعلومات الدولية ،  5
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الصادر  في عددها  له  أفردت  الغرب  أن جريدة طرابلس  يذكر  التاريخي  الحدث  وألهمية هذا 

 خاصا به . 1944-8-1يوم 
ً
 م مقاال

 .  (1) م تم تأسيس امليدان الرياض ي الخاص به1944-11-23وفي  

 -ودالالته: شعار النادي 

وهو عبارة عن ثالثة   ،(2)ن أول من اختار وصمم شعار النادي هو املهندس منصور كعبارأيذكر  

حلقات متصلة ببعضها البعض وهي ترمز في مضمونها إلى الواليات الثالث طرابلس وبرقة وفزان 

باستثناء    
ً
حاليا املعروف  النادي  الشعار  نفس   

ً
تقريبا وهو  آنذاك،  ليبيا  مجموعها  في  تضم  التي 

 .(1رقم)تغيرات البسيطة انظر الصورة بعض ال

 ،  وعبد مصطفي الزنتوتيتشكيلة له كانت تتكون من:    أول   فإن-االتحاد:  نادي  تشكليه    ما عنأ 

بو قرين،  ، وعبد املجيد املحجوب وسالم بن حسين، وعبد هللا  السالم كريم،  وإبراهيم  كفالة 

وسالم قشاش، ومحمود أبو هديمه،  وأحمد الطويل ومحمد  الزنتوتي، وعثمان بيزان، ومسعود 

  ( .2الزنتوتي، وعلى الزنتوتي، ومصطفي البوالقي، انظر الصورة رقم)

 
 . 255، ص  محمد عبد المجيد احبيل ، المرجع السابق   1

 شبكة المعلومات الدولية .  arbyy.comنادي االتحاد )طرابلس( تاريخ     2
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 لنادي االتحاد بالغتين العربية واالنجليزية  ح الشعار القديم ( توض1صورة رقم )
 
شبكة عن  نقال

 املعلومات الدولية

 2الصورة رقم )
 
 شبكة املعلومات الدوليةعن  ( توضح صور ألول تشكيلة لنادي االتحاد ، نقال
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 نادي الظهرة : -2

، التي سمي طرابلس بمنطقة الظهرةم بمدينة  1947وهو نادي رياض ي ثقافي اجتماعي تأسس سنة  

، وبالرغم من قدم  (1)، ويحمل شعاره الشكل املثلث بداخله الكأس بألوانه األحمر واألسوداسمهاب

 على ما يبدو على املستوى الداخلي فقط 
ً
وعراقة هذا النادي إال أن نشاطه الرياض ي كان مقتصرا

 لم تكن له نشاطات واسعة كنادي االتحاد . 

 األهلي بطرابلس: النادي  -3

م،  1950شهد نهاية النصف األول من القرن العشرين ميالد النادي األهلي بطرابلس في سبتمبر   

النصف   بعد  الرياض ي ظهر  نشاطه  أن  إال  ليبيا،  في  والشهيرة  العريقة  الرياضية  األندية  وهو من 

 . (  2)لقديمة بطرابلسالثاني من القرن العشرين خاصة بعد أن انضم إليه نادي الطليعة باملدينة ا

 أهم األنشطة الرياضية لكرة القدم خالل الفترة قيد البحث : 

إن الحديث عن األنشطة الرياضية لكرة القدم بطرابلس خالل الفترة قيد الدراسة يقتصر على 

فترة  تكونت خالل  داخلية وخارجية، حيث  ومباريات  لقاءات  االتحاد من  به العبوا فريق  قام  ما 

 . (3)ت القرن العشرين لجان إدارية بطرابلس مهمتها الشراف على نشاط لعبة كرة القدماألربعينيا

ناد    أول  االتحاد  نادي  الرياضية،   وكان  الفرق  بعض  مع   
ً
وخارجيا  

ً
داخليا مباريات  يجري 

حيث أجرى بتونس مباراتين وديتين مع نادي الترجي التونس ي لكرة القدم ونادي حمام األنف سنة 

م، كما قام 1948-5-18م والثاني يوم الثالثاء  1948-5-17م فكان اللقاء األول يوم االثنين  1948

سنة   مالطا  إلى  رياضية  األحد 1950برحلة  يومي  املالطي  سليما  فريق  مع  ودية  مباراة  وأجرى  م 

 .(4)م1950-11-10م، ويوم الثالثاء املوافق 1950-11-8املوافق 

سنة  القدم  لكرة  التونس ي  الترجي  فريق  بطرابلس  بملعبه  االتحاد  فريق  استضاف  كما 

يو 1949 في  عليه  وتفوق  االتحاد  نادي  بملعب  ودية  مباراة  معه  أجرى  حيث  االثنين  م،  -6-20م 

 (. 5) م 1949

الرياضية و كتبت عنها في بعض    األنشطةوقد واكبت الصحافة الرياضية وغيرها معظم  

: صحيفة نذكر منهابرز الصحف التي اهتمت بهذا املوضوع  وقد كان من أ  أنداكالصادرة    أعدادها

ليبيا  التي  املعرفة   في  األمريكي  الثقافي  )املركز  األمريكية  الثقافية  املعاهد   بواقع عدد(  تصدر عن 

 أي مع نهاية النصف األول من  (6)واحد كل أسبوعين
ً
، وبالرغم من أن بداية صدورها جاء متأخرا

 القرن العشرين إال أنها كتبت عن العديد من املناشط التي سبقت ظهورها* . 

 
 335، ص334الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص   فيصل فخري ، 1     

 207المرجع نفسه، ص   2     

 12، تاريخ مسابقات كرة القدم الوطنية، المرجع السابق، ص  فيصل فخري 3

 167ص 166فيصل فخري ، الدليل الرياضي، المرجع السابق ،ص  4     

 29المرجع نفسه ، ص  5     
 . 254، ص  محمد عبد المجيد احبيل ، المرجع السابق 6     
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شرف على نشر م وقد أ1943تي استأنف ظهورها سنة  لغرب الطرابلس اكذلك صحيفة  

 (1) األخبار الرياضية بها الصحفي )عمر فخري الحمداني( 

 الخاتمة 

الحديث عن  القدم بصفة خاصة بطرابلس خال   تاريخ  إن  الرياض ي بصفة عامة وكرة  ل النشاط 

ال   التاريخية، إذ أنه جزءاات األهمية  من املوضوعات ذيعد  النصف األول من القرن العشرين،  

والثقافي تاريخنا االجتماعي     ،يتجزأ من 
ً
تأثر سلبا    حيث 

ً
للبالد، وقد   وإيجابا مع مجريات األحداث 

النشاط  شهد البحث    هذا  قيد  الفترة  عنهاخالل  نتج  نوعية  وتطورها نشأة    قفزة  واألندية   الفرق 

الد غياب  من  بالرغم   ،
ً
وخارجيا  

ً
داخليا لهذا الكبير  الراعية  الرسمية  واملؤسسات  الوطنية  ولة 

 النشاط كوزارة الشباب والرياضة ...الخ . 

 وقد تبين لنا من خالل هذا البحث ما يلي: 

املاض ي   ساعد  -1 القرن  العشرينيات من  الذي شهدته طرابلس خالل عقد  النسبي   االستقرار 

ال  املستوطنين  عدد  ازدياد  اوكذلك  بعض  نشوء  بطرابلس  بين يطاليين  املباشرة  لعالقات 

واملواطنين   املدنيةااليطاليين  باألمور  يتعلق  فيما  هي    خاصة  العالقة  تلك  بين  من  وكان 

أجرى الت حيث  الجانبين،  بين  الرياض ي  القدم    عامل  لكرة  ودية  مباريات  عدة  نذ مالطرفان 

 ظهر فيها الليبيون براعة كبيرة في اللعب .عشرينيات القرن العشرين التي أ

الليبي    -2 الشباب  فرق  ألنفسهم  ينشؤوا  أنالطرابلس ي  وخاصة  استطاع   وبأنفسهم 
ً
 وأندية  ا

العاملية من حيث   الفرق  تضاهي  العام الرياض ي،    األداءرياضية  الوضع  بالرغم من صعوبة 

أ  الذي  يثنللبالد  لم  ذلك  أن  إال  الحروب،  الشاب    نهكته  عزم  النشاط من  ممارسة  على 

  -ر بناكما ّم -ة   واملالطي  ةالفرق التونسيبعض  تفوق فريق االتحاد على    إنوالشك  الرياض ي،  

 لخير دليل على ذلك. 

القاعدة   -3 الدراسة  قيد  الفترة  نحو    األساسيةمثلت  الفرق  لالنطالق   واألندية تأسيس 

بمختلف   بضع سنوات حتى أشكالهاالرياضية  تمر  لم  البالد، حيث  بعد استقالل  ، خاصة 

     ألكثر من عشرة أندية.في ليبيا  األنديةبلغ عدد 

 
 بالملحق   ( 5  )* انظر الصورة رقم  

 المكتبة الرياضية العربية الشاملة ، الصحافة الرياضية في ليبيا ، شبكة المعلومات الدولية . 1     
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 ملحق الصور 

 امللعب البلدي طرابلس   ( توضح3صورة رقم ) 
 
 شبكة املعلومات الدولية عن ، نقال

 فيصل فخري ، الدليل الرياض ي ، املرجع  4صورة رقم ) 
 
( توضح أعضاء فريق الجال )بالخير( طرابلس نقال

 13السابق ، ص 
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  )املركز الثقافي األمريكي( 1954سنة   70املعرفة العدد  ة( مجلـ 5صورة رقم ) 
 
شبكة املعلومات  عن  نقال

 الدولية. 
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: املراجع 

 م. 2009،   1أحمد محمد النويري، املأثورات الشعبية في ليبيا، املؤسسة العامة للثقافة  ط -1

أفالد بانزه ، طرابلس مطلع القرن العشرين  ، ترجمه، عماد الدين غانم ،طرابلس ، مركز   -2

 م . 1999جهاد الليبيين، 

ملجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، حسن سليمان محمود، ليبيا بين املاض ي والحاضر،ا -3

 م.. 1961األلف كتاب،  

(، )املجتمع الليبي( ،  1950-1835خليفة محمد األحول، الجاليات األجنبية في ليبيا )  -4

   م .2005طرابلس مركز جهاد الليبيين ، 

 . 1953، 1راسم رشدي ، طرابلس الغرب في املاض ي والحاضر، ط -5
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